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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met deze raadsinformatiebrief blikken we terug op het verloop van de afgelopen 
Gemeenteraadsverkiezingen en geven we een vooruitblik van de organisatie voor de Provinciale staten 
en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. 
 
TERUGBLIK GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn goed verlopen. Door de Covid-19 pandemie waren er ook dit 
jaar weer een aantal landelijk maatregelen, zoals meerdaags stemmen en digitale zittingen van het 
Centraal Stembureau. 
In Albrandswaard zijn tevens een aantal maatregelen genomen in verband met het coronavirus zodat 
inwoners veilig konden stemmen en de stembureauleden beschermd waren. Zo zijn er alleen grote 
stemlokalen ingezet, waren er voldoende beschermingsmiddelen zoals kuchschermen, desinfectiezuilen 
en aangegeven looproutes.  
Speciaal voor de bewoners van de Hooge Werf en het Ghijseland was een extra stembureau een aantal 
uur voor hen geopend. Voorts was dit jaar het gemeentehuis ingericht als inclusief stembureau met een 
stemmal, soundbox en geleide matten voor de blinde en slechtziende kiezer.  
De nieuwe telmethode van Craft was goed voorbereid op de Corona maatregelen waardoor de 
stembureauleden op 1,5 meter afstand van elkaar konden tellen en snel tot een betrouwbaar resultaat 
uitkwamen, zonder fouten in de processen-verbaal.  
 
Uit de evaluatie zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. 

- De A3 sandwichborden hebben veel vervuiling en vandalisme veroorzaakt.  
- Men was enthousiast over de Trotters 
- De Craft telmethode heeft zijn meerwaarde waar gemaakt  
- Er is weinig gebruik gemaakt van de stemmal en soundbox, ook werkte de soundbox niet 

helemaal optimaal.  
- De vergoeding van het Rijk is toereikend gebleken. 

 



  

 
 
 
 

 

  
 
VOORUITBLIK VERKIEZINGEN 2023 
De Tijdelijke kieswet onder Covid-19 is nu vervallen, wel is een wetsvoorstel ingediend om het in de 
toekomst ook mogelijk te maken meerdaags te stemmen. Op dit moment is nog niet zeker of dit in 2023 
al mogelijk wordt. 
Komende verkiezingen is er een nieuwe procedure voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag. 
Hiervoor zal ook de Craft telmethode goed gebruikt kunnen worden. 
 
Omdat de Trotters erg goed zijn bevallen ook door de politieke partijen zullen deze komende 
verkiezingen weer worden ingezet. Politieke partijen wordt gevraagd geen sandwichborden meer te 
gebruiken vanwege de vervuiling en het vandalisme met de A3 sandwichborden. Hierop zal ook het 
plakbeleid aangepast worden. 
 
 
CONSEQUENTIES 
Direct na de verkiezingen zijn de budgetten bekeken aangezien we voorbereid willen zijn op de toekomst. 
Als besloten wederom besloten wordt tot meerdaagse verkiezingen, nieuwe telmethodes en extra leden 
is er structureel meer budget nodig is. Uitgangspunt hierbij is dat de rijksbudgetten toereikend blijven. 
 
 
VERVOLG 
De Provinciale/Waterschapsverkiezingen zijn in maart 2023. We houden u tussentijds via een 
raadsinformatiebrief op de hoogte van het verloop van de organisatie van de 
Provinciale/Waterschapsverkiezingen in maart 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
de locosecretaris, de burgemeester, 

    
Marcel Schoonen  drs. Jolanda de Witte 
 
 
 
BIJLAGEN 
Plattegrond met locaties van de huidige trotters 
Nadere regels plakbeleid Albrandswaard  





                                                                                                                 

Nadere regels voor het plaatsen van verkiezingsborden en -
posters tijdens verkiezingsperioden 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; 
 
overwegende: 
 
- dat het nodig is regels te stellen voor het plaatsen van verkiezingsborden en het beplakken 

daarvan tijdens de campagnes; 
 

- dat voor het beplakken en/of plaatsen van verkiezingsborden binnen de gemeentegrenzen 
gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke eigendommen; 

 
gelet op de artikelen 2.10 en 2.42 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Albrandswaard  
 
besluit vast te stellen: 

 
Nadere regels voor het plaatsen van verkiezingsborden en -posters tijdens verkiezingsperioden 
 
Artikel 1 

1. Alleen de gemeente Albrandswaard organiseert het plaatsen van de posters op de 
speciale verkiezingsborden (Trotters) die door haar in de gemeente worden neergezet.  

2. De politieke partijen die deelnemen aan een verkiezing in de gemeente Albrandswaard 
kunnen posters aanleveren bij de gemeente. 

 
 
Artikel 2 
Met toepassing van bestuursdwang wordt zonder aankondiging handhavend opgetreden als: 
 Verkiezingsborden om palen of verkeersborden worden aangebracht; 
 
De verkiezingsborden worden dan door de gemeente Albrandswaard tegen opruimkosten 
verwijderd en in rekening gebracht bij de politieke partij die het verkiezingsbord heeft geplaatst, 
dan wel heeft laten plaatsen. 

 
Artikel 3 
1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad. 
2. De Beleidsregels voor het plaatsen van posters / borden tijdens verkiezingsperiode zoals 
vastgesteld op 26 oktober 2021 worden ingetrokken. 
 
 
het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 

  
 

Hans Cats      drs. Jolanda de Witte   
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